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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των
Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1328/
Β΄/2-7-2015 απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα και σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

2

Επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστικής και
Ελεγκτικής» (M.Sc. Master of Science in Accounting
and Finance) του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 295/27-2-2015/
τ.Β’ απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα και σε
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/2083
(1)
Επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1328/Β΄/
2-7-2015 απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα
και σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Απόσπασμα πρακτικού Συγκλήτου αριθμ. 9/
30-4-2018, θέμα 1ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
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ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.Δ.Δ.3/3.1/1216/16-4-2018 (ΑΔΑ:
63Γ946914Β-Χ55) πράξη ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, σε εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 32 «Ίδρυση
Π.Μ.Σ.» έως και άρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.»
και άρθρ. 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄/195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄/156/04-09-2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
Β΄/1466/13-08-2007).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α΄/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
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υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄/160/8-8-2014), του άρθρου
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/23-3- 2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ τ.Α΄/147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’
αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
9. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής
υπ΄αριθμ.163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ΄αριθμ. 164530/
Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα
όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114), υπ΄αριθμ. 203446/
Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή
διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114)».
10. Το υπ’ αριθμ. 1328/Β΄/2-7-2015 ΦΕΚ που αφορά
στην έγκριση λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.
και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» (Master of Science − MSc in Renewable
Energy Sources & Buildings Energy Management) με δύο
ειδικεύσεις: α) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και β) Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια.
11. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων των
Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού
Σχεδιασμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρία
υπ’ αριθμ. 6/14-3-2018) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρία υπ’ αριθμ. 5/233-2018) σχετικά με την εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ.
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων τμημάτων.
13. Την από Απρίλιο 2016 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
14. Την εισήγηση (συνεδρία υπ’ αριθμ. 1/23-4-2018)
της επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας περί της επανιδρύσεως Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) των
Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού
Σχεδιασμού Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια».
15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας από 30-4-2018 με αριθμ. 9/18, θέμα 1o.
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16. Το ΦΕΚ ΥΟΔΔ/642/4-12-2017 και την υπ’ αριθμ.
209655/Ζ1/30-01-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Γκανάτσιος Στέργιος, του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, έχει εκλεγεί Πρύτανης του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής
Μακεδονίας, με πλήρη θητεία, από 1/12/2017.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα
Κτίρια» των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και
Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
ΦΕΚ 1328/Β΄/2-7-2015 απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα και σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄),
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις - Τίτλος
Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (στο εξής Πρόγραμμα) με τίτλο «Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Τη διοικητική
υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Τα ειδικότερα θέματα
του Προγράμματος ρυθμίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι οι «Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια».
Σκοπός του Προγράμματος είναι
• Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν την
ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων παραγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας
που προέρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, με στόχο την προστασία του τελευταίου και την
όσο το δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού.
• Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό αειφόρων κτιρίων
ενσωματώνοντας «έξυπνες τεχνικές εξοικονόμησης» και
καινοτόμες βιοκλιματικές λύσεις.
• Η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού, που να υπηρετεί κεφαλαιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η αειφορία,
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η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με την χρήση αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών εργαλείων στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» στις εξής
ειδικεύσεις:
α) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
β) Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. που προέρχονται από Τμήματα
Μηχανικών και Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. που προέρχονται από άλλα
Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική
εμπειρία καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά με το ΠΜΣ
αντικείμενα.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3)
διδακτικά εξάμηνα-περιόδους.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται
σε ενενήντα (90).
Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση
έχει ως εξής: α) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
α) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

2ο Εξάμηνο

Τίτλος μαθήματος
Ενεργειακή Οικονομία και Aγορές
Eνέργειας
Energy Economics and energy markets
Μετάδοση Θερμότητας Heat Transfer
Ηλεκτρικά Ενεργειακά Συστήματα
Electrical Energy Systems
Μηχανολογικά Ενεργειακά Συστήματα
Mechanical Energy Systems
Τεχνολογίες Aνανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας Renewable Energy
Technologies
ΣΥΝΟΛΟ

7.0
7.0
5.0
5.0
6.0
30.0

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

Τίτλος μαθήματος
1 Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας
Solar Energy Systems
2 Συστήματα Αιολικής Ενέργειας
Wind Energy Systems
3 Αναδυόμενες ΑΠΕ και αποθήκευση
ενέργειας
Emerging RES and Energy Storage
4 Έξυπνα Δίκτυα
Smart Grids
ΣΥΝΟΛΟ

7.5
7.5
7.5
7.5
30.0

3ο Εξάμηνο
Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

Τίτλος μαθήματος
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Master thesis
ΣΥΝΟΛΟ

30.0
30.0

β) Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια
1ο Εξάμηνο
Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

Τίτλος μαθήματος
Ενεργειακή Οικονομία και Aγορές
Eνέργειας
Energy Economics and energy markets
Μετάδοση Θερμότητας
Heat Transfer
Ηλεκτρικά Ενεργειακά Συστήματα
Electrical Energy Systems
Μηχανολογικά Ενεργειακά Συστήματα
Mechanical Energy Systems
Τεχνολογίες Aνανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας
Renewable Energy Technologies
ΣΥΝΟΛΟ

1ο Εξάμηνο
Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)
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7.0
7.0
5.0
5.0
6.0
30.0

2ο Εξάμηνο
Τίτλος μαθήματος
1 Ενεργειακά Συστήματα Κτιρίων
Building Energy Systems
2 Χρήση Παθητικών και Βιοκλιματικών
Συστημάτων
Passive and Bioclimatic Systems Use
3 Αυτοματισμοί Συστημάτων
εξοικονόμησης Ενέργειας
Automation of Energy conservation
systems
4. Σχεδιασμός Έξυπνων Κτιρίων
Smart Buildings Design
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
7.5
7.5

7.5

7.5
30.0
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Κατηγορία δαπάνης

3ο Εξάμηνο
Τίτλος μαθήματος
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Master thesis
ΣΥΝΟΛΟ
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Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
30.0
30.0

Άρθρο 7
Γλώσσα Προγράμματος
Ως γλώσσα του Προγράμματος και συγγραφής της
διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική ή η Αγγλική.
Άρθρο 8
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ έτος
στους πενήντα (50) κατ’ ανώτατο όριο φοιτητές.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο
19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου
29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των
Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού
Σχεδιασμού Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% επί του συνόλου των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και μέλη
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή/και άλλων Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή
σχετική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν:
(α) αίθουσες διδασκαλίας και Η/Υ για την εξάσκηση σε
προγράμματα εφαρμογής για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ..των
συνεργαζόμενων Τμημάτων,
(β) τα Εργαστήρια Μετάδοσης θερμότητας, Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και
η Μονάδα Παραγωγής Biodiesel του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.
(γ) τα Εργαστήρια Εργαστήριο Ηλεκτρικής Ισχύος, και
τα επιμέρους Εργαστήρια Έξυπνων Ηλεκτρικών Δικτύων,
Ηλιακού Κλιματισμού και Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (δ) η
βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ενδεικτικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται
στο ποσό των 73.500 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

1
2
3

Ποσό σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

0€
1176 €

Δαπάνες αναλωσίμων

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ.
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
5
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και
6 ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που
7
συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
8 της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
9
υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες (έξοδα
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού και Βιβλίων,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες
10 εργασιών πεδίου, εκτυπώσεις
επιστημονικών περιοδικών και
φυλλαδίων, τραπεζικών εξόδων
εμβασμάτων, απρόβλεπτων και
λοιπών εξόδων)

0€

4

1470 €
588 €

37.485€

0€

4851 €
4116 €

1764 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)

51450 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%)
με προτεραιότητα στην κάλυψη των
11
αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν
χωρίς τέλη φοίτησης.

22050 €

ΣΥΝΟΛΟ

73500€

Με βάση την παρ.2 του άρθρου 35 του ν.4485/2017
ποσοστό έως 30% των εισακτέων μπορεί να απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης. Κατά συνέπεια για το εν λόγω
ΠΜΣ το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τα τέλη φοίτησης 35 φοιτητών (35 φοιτητές x
2.100,00€ = 73.500,00€). Τυχόν έσοδα από τον Π/Υ του
ΤΕΙΔΜ ή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., χορηγίες φορέων του δημοσίου
και ιδιωτικού φορέα, πόροι από προγράμματα ά από τον
Ε.Λ.Κ.Ε., θα δοθούν με τη μορφή υποτροφιών ή βραβείων
στους φοιτητές.
Άρθρο 12
Τέλη φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.100,00€.
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Άρθρο 13
Χρονική Διάρκεια
Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024. Ανά πενταετία η Σύγκλητος του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας θα αποφασίζει για τη συνέχιση
του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44
«Αξιολόγηση» του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 28 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ
Ι

Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/2081
(2)
Επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστικής και
Ελεγκτικής» (M.Sc. Master of Science in Accounting
and Finance) του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε αντικατάσταση
της υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 295/ 27-2-2015/τ.Β' απόφασης
που αφορά στο Πρόγραμμα και σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Απόσπασμα πρακτικού Συγκλήτου αριθμ. 9/
30-4-2018, θέμα 1ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν.4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.Δ.Δ.3/3.1/1216/16-4-2018 (ΑΔΑ:
63Γ946914Β-Χ55) πράξη ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, σε εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 32 «Ίδρυση
Π.Μ.Σ.» έως και άρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.»
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και άρθρ. 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄/195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄/156/04-09-2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
Β΄/1466/13-08-2007).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α΄/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄/160/8-8-2014), του άρθρου
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/23-3- 2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ τ.Α΄/147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’
αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
9. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ΄αριθμ.
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ΄αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/2017 (Α΄114), υπ΄αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄114)».
10. Την αριθμ. Φ.Δ.Δ.3/24.1/347/31-01-2018 απόφαση συγκρότησης της επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: ΨΞΥΘ46914Β-ΓΤΗ
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11. Την αριθμ. Φ.ΔΔ. 1/13.2/493/17-2-2015 Πράξη του
Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 295/27-2-2015/τ.Β’ και αφορά την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» «Master of
Science (M.Sc) in Accounting and Auditing».
12. Το αριθμ. 10/17-04-2018 απόσπασμα Πρακτικού
της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με
την εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ.
13. Την από Απρίλιο 2016 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
14. Την εισήγηση (συνεδρία υπ’ αριθμ. 1/23-4-2018)
της επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας περί της επανιδρύσεως Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο
«Λογιστικής και Ελεγκτικής» (M.Sc. Master of Science in
Accounting and Finance).
15. Το ΦΕΚ ΥΟΔΔ/642/4-12-2017 και την υπ’ αριθμ.
209655/Ζ1/30-01-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Γκανάτσιος Στέργιος, του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, έχει εκλεγεί Πρύτανης του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής
Μακεδονίας, με πλήρη θητεία, από 1/12/2017.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστικής και Ελεγκτικής» (M.Sc. Master of Science in Accounting and
Finance) του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
Φ.Ε.Κ. 295/27-2-2015/τ.Β’ απόφασης που αφορά στο
Πρόγραμμα και σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114 Α΄), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις - Τίτλος
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 την
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Λογιστικής και Ελεγκτικής»
(M.Sc. - Master of Science in Accounting and Finance),
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική
και Ελεγκτική του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
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κονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό
την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της Λογιστικής
και Ελεγκτικής.
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
• Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων
στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Ελεγκτικής,
ώστε οι απόφοιτοι να είναι κατά το δυνατόν κατάλληλα προετοιμασμένοι για να στελεχώνουν οικονομικές
υπηρεσίες, λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα, λογιστικές-ελεγκτικές εταιρείες και
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
• Η προαγωγή της έρευνας και της γνώσης στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής μέσο της
εκπόνησης διπλωματικών, μελετών, επιστημονικών δημοσιεύσεων, συγγραμμάτων και ευρωπαϊκών/εθνικών
προγραμμάτων.
• Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς
φορείς με σκοπό όχι μόνο την προώθηση της γνώσης,
αλλά και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της
επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης
και της κοινωνικής συνοχής.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» και
στην Αγγλική «Master of Science (M.Sc.) in Accounting
and Auditing».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Το ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά,
σε πτυχιούχους τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/
και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής
γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται είτε με την κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου Lower,
είτε με εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται με ευθύνη
της Συντονιστικής Επιτροπής. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια
επιλογής περιλαμβάνονται: α) ο βαθμός του πτυχίου,
β) η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το
αντικείμενο Λογιστική και Ελεγκτική γ) η επαγγελματική προϋπηρεσία γ) η ερευνητική δραστηριότητα, δ) το
επίπεδο γλωσσομάθειας
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Λογιστική και Ελεγκτική θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο
διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων δυο εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν 6 υποχρεωτικά μαθήματα, που
περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

3ο Εξάμηνο Σπουδών: 3th SEMESTER

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και
η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10). Κάθε μεταπτυχιακό
μάθημα έχει 5 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Μεταφοράς (ECTS),
ενώ συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Επίσης, η διπλωματική
εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων.
1ο Εξάμηνο: 1st SEMESTER
Α/Α Τίτλος μαθήματος
1
2

3
4

5

6

Χρηματοοικονομική Λογιστική
(Financial Accounting)
Ελεγκτική και Διεθνή Πρότυπα
Έλεγχου (Auditing & International
Auditing Standards)
Eντοπισμός, διερεύνηση και αποφυγή οικονομικής απάτης (Detection,
Investigation and Prevention of
Economic Fraud)
Στατιστική (Statistics)
Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίων
Οργανισμών και ειδικών κλάδων
επιχειρήσεων (Accounting and
Auditing of Public Organizations
and specific business sectors)
Οικονομική των Επιχειρήσεων
(Business Economics)
Σύνολο

Π/Μ (ECTS)
5
5

5
5

5

5
30

2ο Εξάμηνο: 2nd SEMESTER
Α/Α Τίτλος μαθήματος
7 Φορολογική Νομοθεσία (Τax Law)
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
8
(Hellenic Accounting Standards)
Κοστολόγηση και Διοικητική Λο9 γιστική (Cost and Management
Accounting)
Χρηματοοικονομική ανάλυση
10
(Financial Analysis)
Ενοποιημένες λογιστικές κατα11 στάσεων (Consolidated Financial
Statements)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυ12 πα (International Accounting
Standards)
Σύνολο
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Π/Μ (ECTS)
5
5
5
5
5

5
30

Τίτλος μαθήματος
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis)
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)
30
30

Άρθρο 7
Γλώσσα Προγράμματος
Ως γλώσσα του Προγράμματος και συγγραφής της
διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική ή η Αγγλική.
Άρθρο 8
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε
σαράντα (40) φοιτητές κατ’ έτος. Ποσοστό έως 30 % απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης εφόσον το ατομικό τους
εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το
εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου
ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας
των υποψηφίων φοιτητών ακολουθείται ότι προβλέπεται
στον εσωτερικό κανονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Ο αριθμός των τμημάτων
ανά κύκλο σπουδών ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό
μεταπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το
άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του
άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% επί του συνόλου των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και μέλη
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή/και άλλων Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή
σχετική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες και τα εργαστήρια του τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας, καθώς και η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ενδεικτικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

43232

στο ποσό των 81.200 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Ποσό σε
ευρώ

Κατηγορία δαπάνης
1
2
3

4

5

6

7

8
9
10

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ. και Λοιπές Δαπάνες
(έξοδα δημοσιότητας- προβολής,
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού και
βιβλίων, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου, εκτυπώσεις
επιστημονικών περιοδικών και
φυλλαδίων, τραπεζικών εξόδων
εμβασμάτων, απρόβλεπτων και
λοιπών εξόδων)
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που
συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ.,
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.
4485/2017
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης
Δαπάνη για την διεξαγωγή του
διαγωνισμού των δημοσιεύσεων
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)

225

5.500

26.100

4.500
12.000
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Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%)
με προτεραιότητα στην κάλυψη των
11
αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν
χωρίς τέλη φοίτησης
Σύνολο

24.360
81.200

Με βάση την παρ.2 του άρθρου 35 του ν.4485/2017
ποσοστό έως 30% των εισακτέων μπορεί να απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης. Κατά συνέπεια για το εν
λόγω ΠΜΣ το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ
θα καλυφθεί από τα τέλη φοίτησης των κατ’ εκτίμηση τουλάχιστον 28 φοιτητών (40 εισακτέοι ανά τμήμα
* 0,70=28) που δεν απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης (28 φοιτητές x 2.900,00€ = 81.200,00€).
Άρθρο 12
Τέλη φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.900,00€.
Άρθρο 13
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2028-2029, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του νόμου
4485/2017.
Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 28 Ιουνίου 2018

8.120
56840
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